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ABSTRAK 

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi rakyat Indonesia selain 
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, disamping itu 
tantangan dalam persaingan sepertinya akan menjadi masalah mendasar, tidak 
hanya kaitannya dengan masalah ekonomi secara langsung, tetapi juga masalah 
sosial dan budaya. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia perlu mengangkat life 
mereka sebagai tawaran menghadapi MEA tersebut. Paper ini mencoba mengulas 
beberapa tantangan serta bagaimana masyarakat Indonesia menghadapinya.  

Kata Kunci: Pengembangan.Pembelajaran, IPS, MEA 

 
PENDAHULUAN 

Menghadapi perdagangan bebas dengan adanya Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) yang sudah akan terlaksana bulan Desember tahun 2015 ini, selain 
akan memberi manfaat sekaligus akan memberikan tantangan tersendiri bagi 
masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Siapkah masyarakat Indonesia 
menghadapi pasar global tersebut? tampa harus mengesampingan keberadaan 
sumber daya manusia Indonesia, terlebih lagi sumber daya alam yang melimpah, 
keberadaan SDM inilah yang sepertinya masih membutuhkan pengembangan guna 
menghadapi era pasar global tersebut. Meskipun konteksnya adalah “pasar”, hal ini 

tidak akan berdiri sendiri, dimana kondisi sosial, budaya, pendidikan, dan politik 
sekaligus akan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. 

Bertolak dari kondisi demikian, sebagai salah satu Ilmu yang mempelajari 
masyarakat, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki momentum tersendiri untuk 
menghadirkan pendekatan baru dalam beragam disiplin yang ada di dalamnya. 
Ilmu ekonomi, sosiologi, Sejarah, Antropologi, Geografi, Politikologi, dan lain 
sebagainya dalam pengembangannya harus pula dapat berpartisipasi dalam 
membawa masyarakat (pelajar/mahasiswa) yang memiliki paradigma global.  

Para ahli memang tidak selalu sependapat mengenai ilmu apa saja yang 
termasuk dalam rumpun ilmu sosial, hal ini tentunya dilandasi oleh pemahaman 
dan argumen yang jelas. Merujuk buku Dadang Supardan, bahwa yang termasuk 
dalam rumpun ilmu sosial ialah; Sosiologi, Antropologi, Ilmu Geografi, Ilmu 
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Sejarah, Ilmu Ekonomi, Psikologi, dan Politikologi.9 Bahkan tidak sedikit ahli 
yang menempatkan Ilmu Pendidikan (bukan praksis pendidikan) sebagai disiplin 
wilayah ilmu sosial.10 Namun perdebatan ini sepertinya bukan sesuatu yang lebih 
penting, sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana rumpun ilmu sosial tersebut 
mampu menyongsong ekonomi global tersebut. 

Adanya permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan bahkan agama di 
Indonesia tentunya akan menjadi permasalahan urgen lain yang harus dijawab oleh 
para ahli ilmu sosial di Indoensia pasca ekonomi ASEAN yang sudah berada di 
depan mata. Tidak berhenti sampai disitu, kegundahan pun berlanjut, bagaimana 
peranan ilmu sosial untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean tersebut dengan 
banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini?, atau 
meminjam ungkapan Mestika Zed, apakah ilmu sosial hanya membatasi dirinya 
sebagai disiplin akademik yang menyibukkan dirinya sekedar untuk memahami 
dan menjelaskan struktur dan dinamika masyarakat an sich, ataukah juga ikut 
bertanggung jawab dalam memecahkan persoalan demi perbaikan masyarakat? 
Agaknya dalam hubungan inilah mengapa pertanyaan “social sciences for what” 

mencuat ke permukaan.11 
Negara-negara yang tergabung dalam sudah ASEAN berkomitmen 

melaksanakan kebijakan perdagangan bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) dimulai Desember tahun 2015 ini. Kondisi ini menuntut kualitas sumber 
daya manusia Indonesia yang berdaya saing dan mandiri. Implikasi dari kebijakan 
ini Indonesia akan menghadapi derasnya arus globalisasi, modernisasi dan ketatnya 
puritanisme, dikhawatirkan hilangya rasa cinta tanah air dan utamanya nilai-nilai 
budaya lokal. Dengan demikian sumber daya manusia yang berkarakter yang 
dicapai melalui pendidikan merupakan solusi untuk menjawab tantangan kebijakan 
tersebut.12Tidak lain sumber pendidikan untuk memahami kearifan lokal suatu 
masyarakat tersebut adalah melalui Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Banyak tantangan yang nantinya harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia 
dalam menghadapi pasar global tersebut. 1) Apabila masyarakat masyarakat 
Indonesia tidak siap, maka akan terjadi semacam alienasi ekonomi, dimana mereka 
tidak akan dapat menikmati percaturan yang ada, dan bahkan tegilas; 2) 
ketidaksiapan secara untuk bersaing akan berdampak pada kondisi sosial 
masyarakat yang tidak sehat, konflik, kesenjangan sosial dan sebagainya; 3) 
budaya materialis sepertinya tidak terhindarkan, budaya konsumtif sudah menjadi 
bagian dari masyarakat Indonesia; 4) segi budaya merupakan bagian lain dari 

                                                             
9Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011). 
10Hamid Hasan, Kata Pengantar dalam Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah 

Kajian Pendekatan Struktural (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. vii. 
11Mestika Zed, Geneologi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia: Kecendrungan Bertahannya 

Gejala Parokialitas Antardisiplin (II), dalam http://nasbahrygallery1.blogspot.com/2011/. Diakses 
15 November 2015. 

12Masri Ridwan, Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Suku Masyarakat Hutan 
Dusun Karangan Untuk Menyambut Masyarakat Ekonomi Asean dalam 
http://massenrempulu.koransulawesi.com. Diakses 15 November 2015. 

http://nasbahrygallery1.blogspot.com/2011/
http://massenrempulu.koransulawesi.com/
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tantangan yang ada, nilai-nilai lokal bisa menjadi terancam apabila tidak 
disinergikan dengan penanaman budaya yang kuat pada generasi bangsa ini. 

Tantangan di atas sesungguhnya bukan hal baru, namun sudah inheren pada 
masyarakat kita, terlebih lagi apabila pasar global sudah menjangkau Indonesia 
secara keseluruhan. Namun tentunya hal ini juga memiliki segi positif apabila 
dikembangkan dengan baik. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
keberadaan masyarakat Indonesia yang multikultural dengan ragam budayanya, 
dapat menjadi tawaran-tawaran tersendiri untuk mendapatkan keuntungan, asalkan 
dapat dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. 

Kembali pada persoalan ilmu sosial di atas, relevansinya untuk menghadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia harus diarahkan pula untuk dapat 
memberikan pemahaman kepada peserta didik ataupun mahasiswa untuk peka; 
mampu menganalisa; dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, 
budaya, dan politik, serta dapat meningkatkan semua potensi dalam segala 
aspeknya mulai dari tingkat lokal sampai nasional menuju Masyarakat Ekonomi 
Asean yang kompetitif. 

Pentingnya Pengembangan IPS dalam Menyongsong Ekonomi Asean 
Keberadaan ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal ini ilmu sosial selain 

memiliki tujuan akademik an sich, sekaligus juga harus memiliki fungsi humanis. 
Dimana keberadaan ilmu sosial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk 
menyadari perannya sebagai mahluk manusia yang tentunya berdimensi ganda. 
Terlebih lagi dengan perkembangan ekonomi global dewasa ini menyebabkan 
keberadaan ilmu sosial semakin penting diantara tantangan dan perlunya 
pengembangan kecakapan hidup. 

Banyak faktor yang menyebabkan pentingnya pengembangan IPS terutama 
sekali dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean tersebut, dalam hal ini 
hanya akan dikemukakan beberapa saja yang saya anggap penting. 

Pertama, untuk menumbuhkembangkan kepekaan masyarakat (masyarakat 
sekolah: siswa, mahasiswa, dosen, dll) terhadap lingkungan budaya sehingga 
mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru 
tersebut.13 

Kedua, melalui IPS akan dapat memberikan pengetahuan dan konsep-konsep 
budaya kepada mahasiswa/siswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial, 
kemanusiaan, dan budaya. Selanjutnya, mereka diharapkan peka, tanggap, kritis, 
serta berempati atas solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif.14 

Pendekatan pemecahan masalah sosial tersebut bisa dilakukan melalui 
pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dalam ruang lingkup ilmu sosial 
(seperti pengintegrasian pada tingkat SMP), bisa juga dengan menggunakan 
pendekatan subject oriented, berdasarkan sudut pandang masing-masing ilmu 
sosial. Misalnya, ilmu ekonomi melihat suatu masalah melalui perspektif ekonomi 
dan pemecahan masalah pun dari sudut pandang ekonomi pula. Demikian juga 
                                                             

13 Mundandar Soelaeman. Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar (Bandung: Reflika Aditama, 
2010), hlm. 15. 

14 Herimanto & Winarno. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 
12. 
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halnya dengan ilmu-ilmu sisial lainnya seperti Sosiologi, Antropologi, Sejarah, 
Geografi dan lain-lain. 

Ketiga, kaitannya dengan kebijakan pemerintah, penelitian kualitatif (yang 
merupakan pendekatan penelitian dalam ilmu sosial-pen) akan mendorong 
tumbuhnya independensi masyarakat, member harga diri pada masyarakat dan 
memberi keluasan pada pemerintahan lokal untuk memacu kreativitas guna 
mencari solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi. Penelitian kualitatif akan 
berperan luas dalam upaya memahami potensi daerah (pemetaan potensi sumber 
daya alam, organisasi masyarakat, kekuatan kelembagaan, kebudayaan dan 
perilaku lokal dan sebagainya), memahami kebutuhan yang dirasakan dan upaya 
untuk melakukan prediksi dengan tepat. Penelitian kualitatif juga sangat 
dibutuhkan untuk memahami kebutuhan masyarakat lokal baik yang berhubungan 
dengan fasilitas pembangunan fisik maupun bentuk kepuasan yang subjektif.15 

Keempat, pendidikan IPS juga penting diarahkan ke upaya demokratisasi, 
dalam hal ini unsur partisipasi dan masalah sosial pada masyarakat akan 
memperkaya proses laboratorium demokrasi pendidikan IPS agar dialog kreatif 
bisa berkembang dan bisa mengurangi dialog imperatif yang hingga sekarang 
masih sulit diubah dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga dalam kehidupan 
akademik.16 

Kelima, adanya tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, 
memerlukan pengembangan keterampilan (skills). Apa yang dimaksud dengan 
skills di sini ialah seperangkat jenis-jenis keterampilan dan dimensi berpikir serta 
keterampilan sosial dan berkomunikasi yang terdiri atas lima tingkat, yaitu: (a) 
menafsirkan, (b) menerapkan, (c) menganalisis, (d) mensintesiskan, dan (e) 
mengevalusi.17 

Kegunaan Ilmu Sosial 
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa keberadaan MEA tidak hanya secara 

langsung akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, namun juga akan berdampak 
pada hal-hal lainnya. Berikut beberapa contoh dari kegunaan ilmu sosial dalam 
menghadapi pasar global tersebut. 
a. Sosiologi 

Adanya fenomena-fenomena kekecewaan dan penderitaan masyarakat yang 
berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial, dalam hal ini sosiologi secara praktis 
dapat berfungsi untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengatasi problema 
sosial.18 

Adapun beberapa problem sosial tersebut jika dilihat dari fokus kajiannya 
secara makro sangat luas, apa lagi nanti ketika arus global yang secara langsung 
bersentuhan. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang cakupannya mikro, 

                                                             
15 Agus Salim, dkk (Peny), Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2001), hlm. 221. 
16 Muhammad N. Somantri, Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS (Bandung: Rosda 

Karya, 2001), hlm. 180. 
17 Muhammad N. Somantri, ibid, hlm. 183. 
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 339-

340. 
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sosiologi dalam hal ini berfungsi dalam memberikan informasi untuk mengatasi 
masalah-masalah keluarga, seperti disorganisasi keluarga dan lain sebagainya.19 
b.  Antropologi 

Antropologi memang merupakan studi tentang umat manusia, ia tidak hanya 
sebagai suatu disiplin yang bersifat akademis, tetapi juga merupakan suatu cara 
hidup yang berusaha menyampaikan kepada para mahasiswa (dan juga 
siswa/masyarakat secara umum-pen) apa yang telah diketahui orang. Dengan 
pemahaman cara hidup orang lain, atau cara hidup baru tersebut menuntut juga 
adanya penyesuaian baru kepada segala sesuatu yang baru tersebut. Dengan 
mempelajari antropologi dalam kerangka yang demikian akan dapat 
mengembangkan potensi-potensi yang mungkin tidak akan pernah menjadi 
kenyataan dalam kehidupan biasa.20 

Selain itu, diantara ilmu-ilmu sosial dan ilmiah lainnya, antropologi memiliki 
kedudukan, tujuan, dan manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam 
merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada 
studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat.21 
c.  Sejarah 

Kaitannya dengan kemungkinan apa yang dihadapi masyarakat Indonesia 
dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka peran sejarah paling tidak 
dapat ditinjau dari beberapa aspek. 

Pertama, sejarah sebagai pendorong emansipatoris yang merupakan 
pendorong pencerian dan penegakan kebebasan diri dan masyarakat yang 
memperbesar kemungkinan keberhasilan dalam mengubah maupun mengendalikan 
nasibnya.22 

Kedua, sejarah sebagai inspirasi perubahan.23 Pada hakikatnya belajar sejarah 
tidak lain untuk dapat menginspirasi generasi bangsa, perjuangan-perjuangan untuk 
mencapai kemerdekaan misalnya, untuk dapat berdiri sendiri mempertahankan jati 
diri bangsa, tentunya diharapkan akan dapat menginspirasi masyarakat untuk 
menjaga dan merawat identitas Indonesia, terutama sekali mulai dari tingkat lokal.  

Ketiga, sejarah dan pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan ada empat 
tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring), dan penilaian 
(evaluation). Setidaknya, sejarah sebagai ilmu akan berguna dalam perencanaan 
dan penilaian, sedangkan untuk pelaksanaan dan pengawasan, terserah pada 
“kelincahan” sejarawan.24ada tiga cara untuk memahami perencanaan dan 
penilaian. Cara itu ialah sejarah perbandingan (comparative history), paralelisme 
sejarah (historical parallelism), dan evolusi sejarah (historical evolution).25 

 
 

                                                             
19 Dadang Supardan, op.cit, hlm. 98 
20 William A. Haviland. Antropologi. Jilid I. Diterjemahkan Oleh R.G. Soekadijo (Jakarta: 

Erlangga, 1999), hlm. 19-20. 
21 Dadang Supardan, ibid, hlm. 186. 
22 ibid, hlm. 312. 
23 Hariyono. Mempelajari Sejarah Secara Efektif (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 193. 
24 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 182-183. 
25 Ibid, hlm. 183. 
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d.  Geografi 
Sejak tahun 1950-an, peran Geografi dalam pengumpulan data dan 

analisisnya dipakai pula sebagai pedoman dalam menyiapkan rencana-rencana 
pembangunan kota dan kawasan, dan beberapa perkembangan teknisnya diarahkan 
untuk tujuan-tujuan praktis. 

Semakin meningkatnya minat pada isu-isu laingkungan, baik tingkat lokal, 
regional, nasional, maupun global, telah menjadi perhatian para ahli geografi. 
Banyak karya mereka menekankan kedua sisi, yakni proses-proses yang terjadi 
pada lingkungan fisik dan dampak aktivitas manusia terhadap proses tersebut serta 
hasilnya. Hal itu tampak dalam usaha penaksiran dampak lingkungan yang 
dilakukan oleh ahli geografi.26 

Pengembangan Identitas dalam Ilmu Sosil 
Sebagai ilmu yang membicarakan masyarakat di dalam kajiannya, ilmu 

sosial pada dasarnya menghadirkan identitas sebuah bangsa. Jika ilmu alam hanya 
membicarakan mengenai alam dan lingkungannya yang tidak terikat oleh waktu 
dan tempat, maka ilmu sosial menampakkan wajah dan sisi kemanusiaan dari 
setiap suku bangsa yang berbeda. Sehingga dengan perkembangan teknologi 
dewasa ini, masyarakat secara gelobal dapat memahami karakteristik sosial, 
budaya, politik, bahasa, dan agama dari sebuah bangsa yang berbeda tersebut. 

Adanya wacana pribumisasi ilmu sosial di Indonesia akhir-akhir ini 
sepertinya merupakan bagian yang penting untuk membangun selain warna dari 
ilmu sisial, sekaligus juga akan dapat menghadirkan identitas masyarakat 
Indonesia yang sesungguhnya. Wacana ini tentunya tidak berdiri sendiri, apa yang 
dikemukakan oleh Mestika Zed perlu mendapatkan perhatian bersama. 

Baru-baru ini terdapat kerisauan terhadap ilmu sosial yang dikembangkan di 
Indonesia karena yang ditemukan di perguruan tinggi hanyalah ilmu sosial 
“impor” dalam bentuk “build-in”. “Kita tidak dapat berharap banyak pada 

kaum intelektual untuk melahirkan teori-teori alternatif guna menandingi 
teori dominan” (Kompas, 27/4/2002). Menurut pandangan ini, para ilmuwan 

sosial Indonesia lebih suka menjadi penjahit teori-teori neo-liberal, juru 
bicara teori-teori Barat, “agen kapitalisme”, sehingga sangat berjarak dengan 

realitas masyarakat. Boleh jadi pernyataan ini hanyalah gambaran 
kekecewaan dari mereka yang peduli dan sebetulnya juga bukanlah hal yang 
baru sama sekali karena  kerisauan serupa juga sudah muncul sejak awal 
1970-an, seperti yang tampak dari munculnya wacana “indigenisasi” 

(pempribumian) ilmu-ilmu sosial Indonesia.27  
Pernyataan yang demikian sepertinya tidak berlebihan, apalagi untuk 

menyongsong ekonomi Asean, keberadaan ilmu sosial untuk membentuk jatidiri 
bangsa memang sangat besar pengaruhnya. Dengan demikian aka nada alternative-
alternatif kemanusiaan yang di dapatkan dari pengkajian ilmu sosial itu sendiri, 
yang pada gilirannya selain menjelaskan identitas sekaligus juga akan menemukan 

                                                             
26 ibid, hlm. 263. 
27 Mestika Zed, dalam http://nasbahrygallery1.blogspot.com/2011/. Diakses 15 November 

2015. 

http://nasbahrygallery1.blogspot.com/2011/
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paradigma baru dalam memahami masyarakat Indonesia yang bersumber dari 
penjelasan-penjelasan ilmu sosial yang inheren dengan wacana pribumisasi 
metodologi di atas. 

Tidak bermaksud untuk ikut mempropokasi kegundahan dan 
mempertanyakan keabsahan ilmu siosial di Indonesia, hanya sebagai bentuk 
keinginan bersama untuk terus memikirkan ulang mengenai konstruk ilmu sosial 
yang sudah dibangun selama ini, terutama sekali dalam mengambil kebijakan yang 
lebih mengarah pada ilmu sosial paradigma positivis. 

Berkorelasi dengan penjelasan di atas, penting untuk dikembangkan dalam 
beberapa bidang studi IPS adalah yang mengarah pada pembentukan jatidiri 
bangsa dan daerah dalam percaturan global tersebut. Adanya semboyan Think 
globally and and act locally merupakan ungkapan yang biasanya didengungkan 
untuk menjaga kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting untuk 
diperhatikan bersama di era globali ini, dimana identitas sebagai suatu bangsa 
terkadang kabur, terkikis, bahkan dikatakan tidak sesuai dengan zamannya. 
Logikanya memang benar bahwa kehidupan manusia tersebut baik dalam 
infrastruktur sosial, struktur sosial, maupun suprastruktur sosial masyarakat 
tidaklah pasif, dan selalu terjadi perubahan. Akan tetapi perubahan yang terjadi 
tentu berbeda-beda, ada yang berakulturasi dengan budaya baru, di lain hal 
terkadang terjadi asimilasi. Pada intinya, kita cukup mengatakan “mempertahankan 

apa yang baik dari kebudayaan kita, dan mengambil apa yang baik dan sesuai dari 
kebudayaan lain” dalam hal ini misalnya budaya Barat yang dalam banyak hal 

tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita. 
Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 suku-bangsa di Indonesia, 

masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama (Nasikun, 2011: 44). Ke 
35 suku-bangsa tersebut tersebar pada kurang lebih 3.000 pulau, bahkan lebih 
banyak lagi, Sri-Edi Swasono (2014) mencatat tidak kurang dari 501 suku bangsa 
di Indonesia yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Semua ini menjadi 
identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi kearifan lokal 
yang dimiliki oleh setiap suku, agama dan budaya yang ada tersebut. Tentu kerafan 
lokal yang berbeda itulah yang menjadi identitas Keindonesiaan kita. 

Jelas bahwa budaya lokal merupakan bagian dari budaya/kearifan nasional. 
Karena itu untuk memperkuat identitas bangsa, terlebih dahulu harus memperkuat 
identitas lokal sebagai basis identitas nasional. Jika logikanya demikian, 
bagaimana dengan pendidikan lokal genius yang akhir-akhir ini semakin boming 
ditengah-tengah masyarakat. Inilah saatnya kita kembali pada ungkapan Presiden 
Pertama RI, Soekarno tentang ‘nation and character building’ kembali 

menemukan relevansinya. 
Kearifan lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter sudah mengakar 

dalam sejarah yang panjang. Karena itu, mempelajari sejarah merupakan bagian 
panting untuk menemukan kearifan tersebut. Sehingga wajar jika dikatakan bahwa 
guna sejarah yang pertama adalah sebagai pelajaran (Hariyono, 1995). Atau 
meminjam istilahnya  Kuntowijoyo (2005), bahwa relevansi sejarah sebagai 
pendidikan karakter adalah sebagai “pendidikan moral dan pendidikan kebijakan”. 

Pendidikan yang diambil dari kearifan lokal ini kita konsepkan saja sebagai 
sebuah bentuk pendidikan sosial. Karena memang dalam setiap kelompok 
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masyarakat, pendidikan itu diselenggarakan baik secara formal melalui sebuah 
lembaga pendidikan, maupun secara informal melalui berbagai bentuk komunikasi 
sosial. Dan dari setiap locus pendidikan humaniora (pendidikan karakter-pen) tadi 
akan kita kemukakan bagaimana pelembagaan, isi, dan efek yang dimaksud oleh 
pendidikan karakter tersebut.28 

Pentingnya kearifan lokal sebagai dasar pendidikan karakter, karena memang 
pada dasarnya merupakan kebenaran yang telah mentradisi dalam satu daerah. 
Kearifan lokal secara bersamaan merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci 
firman Tuhan dengan berbagai nilai-nilai kebaikan yang ada. Sehingga inilah yang 
menyebabkan begitu berartinya kearifan lokal tersebut. 

Dalam pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, pedoman nilai-nilai 
kearifan lokal merupakan kriteria yang menentukan kualitas tindakan anak. Karena 
itu, sebagai sebuah kriteria yang menentukan nilai-nilai kearifan lokal bisa menjadi 
sebuah pijakan untuk pengembangan sebuah pembelajaran yang lebih berkarakter. 
Kebermaknaan pembelajaran dengan lingkungan kearifan lokal akan menampilkan 
sebuah dimensi pembelajaran yang selain memacu keilmuan seseorang, juga 
sekaligus bisa mendinamisasi keilmuan tersebut menjadi kontekstual dan ramah 
budaya daerah.29 

Setiap lokalitas diantara suku dan etnis yang berbeda memiliki kearifan lokal 
tersendiri sebagai sendi untuk menjalankan kehidupan berdasarkan kabajikan yang 
ada. Namun pada intinya, setiap sumber budaya lokal tersebut memiliki kriteria 
pembentuk sebuah masyarakat yang ideal mulai dari suprastruktur sosial, struktur 
sosial, sampai pada masalah infrastruktur. 

Kalau diperhatikan secara mendalam, maka apa yang ditransporm dari luar 
sebenarnya kita sudah miliki. Mulai dari pendidikan, filosofi dalam dunia 
kewirausahaan, hubungan sosial kemasyarakatan, atau pada umumnya filosofi 
kehidupan ini. Jika hal tersebut dapat diinternalisasi dan dikembangkan dalam 
dunia pendidikan, maka  kemungkinan besar apa yang kita lihat saat ini tentunya 
bukan sebagai pemandangan pendidikan di Indonesia. 

Di Sulawesi Selatan misalnya, memiliki nilai kultural yang sangat melimpah 
untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan. Beberapa contoh saja perlu 
dikemukanan disini.  

Pertama, mengenai kejujuran yang dijelaskan Lontarak Pappasenna Maccae 
ri Luwu, bahwa ada empat jenis perbuatan orang yang jujur. Pertama orang 
bersalah padanya, ia maafkan. Kedua, dipercayai dan tidak culas. Ketiga, tidak 
serakah terhadap yang bukan miliknya. Keempat, tidak mencari kebaikan jika 
hanya ia yang akan menikmatinya.30 

Kedua, sistem pemerintahan, adanya pangandereng sebagai tatanan 
penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi Ade’ (adat), Rapang (undang-
undang, Wari (aturan stratifikasi sosial), Bicare (peradilan) dan Sara’ (aturan 

                                                             
28 Kuntowijoyo, Budaya & Masyarakat: Edisi Revisi Sampul (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

1999), hlm. 37. 
29 Khasan Ubaidillah, Integrasi Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. Dalam 

http://qudsiyyah.com. Diakses pada 22 Juli 2014. 
30 Anwar Ibrahim, Negara Kesejahteraan dalam Pemikiran Maccae Ri Luwu. 

http://qudsiyyah.com/


SEMINAR NASIONAL 
“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-
ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015” 
Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan 
Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015 

 

-49- 
 

ajaran Islam).31 Semua ini sebenarnya sudah cukup menjadi tatanan hidup 
masyarakat jika digali satu persatu. Karene memang pada dasarnya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, orang Bugis baik individu 
maupun kelompok menjadikan pangandereng sebagai pedoman dan asas dalam 
menata hidup.32 

Ketiga, sistem ekonomi dan jiwa entrepreneurship. Implementasi siri dalam 
entrepreneur, tidak jauh berbeda dengan teori Sibernetik tentang General System of 
Action, dalam fungsi sosialnya, yaitu sebagai fungsi mempertahankan pola (patten 
maintenance), fungsi integrasi, fungsi pencapaian tujuan (goal attainment), dan 
fungsi adaptasi.33 

Keempat, dalam Sure’ I Lagaligo, Batara Guru (Dewa) mengamanahkan tiga 

nilai utama yaitu Lempu (jujur), Getteng (ketetapan hati), dan Tongeng (kebenaran 
sejati).34 

Beberapa kearifan lokal di Sulawesi Selatan tersebut hanya sebagai contoh 
saja daripa kearifan lokal di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di Indonesia 
pada umumnya. Memperhatikan betapa bijaknya kearifan lokal kita seperti diaatas, 
sudah selayaknya dalam dunia pendidikan kearifan tersebut memiliki posisi yang 
penting dan terus dilestarikan, sehingga pada dasarnya dapat diinternalisasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Penulis sengaja membentangankan pentingnya kearifan lokal suatu dareah 
sebagai bagian dari kearifan bangsa Indonesi yang sangat perlu untuk dijaga dan 
sepertinya memiliki nilai ekonomis dalam percaturan Masyarakat Ekonomi Asean 
yang akan datang. Dan tentu kita semua berharap supaya keberadaan beberapa 
ilmu sosial yang secara langsung membicarakan manusia sebagai objek kajiannya 
seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah dapat menjadi ilmu yang sekaligus dapat 
menjembatani ketahanan nilai lokal kita dewasa ini dan masa mendatang. 
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